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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є теорія, методи, параметри вибору і застосування 

технології створення та функціонування ефективних інформаційних систем. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення 

та функціонування ефективних інформаційних систем.  

 

Основні завдання 

Завданнями дисципліни є: вивчення основних наукових підходів та сучасних концепцій 

розвитку інформаційних систем. Оволодіння базовими знаннями і навичками створення та 

функціонування ефективних інформаційних систем. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна “Ефективність інформаційних систем” взаємопов’язана з такими дисциплінами як 

“Вступ до фаху” “Інформатика”, “Інформаційні системи в управлінні”, “Технологія проектування та 

адміністрування БД і СД”, “Упраління проетами інформатизації”, “Захист інформації в 

інформаційних системах” та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення навчальної дисципліни “Ефективність інформаційних систем” передбачає досягнення 

такого кваліфікаційного рівня підготовки магістрів, за якого він повинен: 

а) знати:  

 основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку інформаційних систем; 

 основні базові питання ефективності ІС; 

 характеристику інформаційних систем та їх класифікацію; 

 основні принципи побудови інформаційних систем; 

 основу для впровадження нової інформаційної системи; 

 теоретичні проблеми ефективності ІС; 

 методи оцінки ефективності ІС; 

б) уміти: 

 застосовувати мережеві інформаційні системи; 

 описати та проаналізувати бізнес-процеси для забезпечення ефективності ІС в процесі її 

впровадження; 

 вдосконалювати ІС з метою досягнення оптимальної продуктивності, надійності та зручності 

використання; 

 аналізувати можливі загрози та ризики для конкретної інформаційної системи; 

 оцінити ефективність проектованої і впроваджуваної інформаційної системи. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Призначення та роль інформаційних систем в економіці. 

Тема 2. Класифікація інформаційних систем. 

Тема 3. Теоретичні основи ефективності інформаційних систем. 

Тема 4. Методологічні засади оцінювання ефективності інформаційних систем. 

Тема 5. Методики оцінювання ефективності інвестицій в інформаційні системи. 

Тема 6. Економічна ефективність інформаційних систем. 



Тема 7. Оцінювання ефективності інформаційних систем з врахуванням її надійності. 

Тема 8. Управління ефективністю інформаційних систем. 

Тема 9. Управління технологічними процесами проектування інформаційної системи. 

Тема 10. Типове проектування інформаційних систем. 

 

Кафедра: економічної кібернетики. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: Васьків О. М. 
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